
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEB PROFESSORA HERCÍLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO 

Semana de 22 à 26 de junho. 

Aos educandos e suas famílias                               

 

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento, neste momento em 

que foi necessário um distanciamento social para se evitar a propagação 

do Coronavírus continuaremos a disponibilizar as atividades para as turmas 

da Educação Infantil. 

Nós professores, estamos nos empenhando e nos dedicando na 

elaboração de aulas em ambiente digital, reiterando nosso 

comprometimento com a Educação. 

As atividades escolares dos alunos da Fase II são realizadas através do 

lúdico, ou seja, por meio de muitas brincadeiras, histórias, roda de 

conversa, músicas, e interação com o meio e com o outro, utilizando 

materiais concretos. 

As atividades poderão ser desenvolvidas de acordo com as possibilidades 
e no tempo de cada família. Se houver a possibilidade de realizar todas as 
atividades propostas, as mesmas deverão acontecer ao longo da semana 
e não todas em um único dia. Caso não haja essa possibilidade, a família 
poderá escolher a (s) atividade (s) que forem possíveis de serem 
realizadas.  
 
Boa aprendizagem! Até breve! 

Atenciosamente, 

Professoras faseII 

 



 

 

 

Na escola realizamos algumas atividades para desenvolver a coordenação 

motora e o equilíbrio das crianças. 

Uma delas é a pescaria que em casa será realizada um pouquinho diferente. 

Será uma mistura da pescaria com a gincana de equilibrar a batata na colher. 

Será diferente, porém, divertida! 

Materiais necessários:  

 2 bacias ou potes, um com água e outro vazio.  

 Várias tampinhas de garrafas:(leite, água sanitária, amaciante, 

refrigerante, etc.). 

 Dois pegadores que poderão ser: palitos de sorvete ou churrasco, 

(caso não possua os palitos, você poderá utilizar: colheres, garfos 

ou lápis). 

 Estes objetos serão usados para pescar as tampinhas e jogar no 

pote vazio. 

Passo a passo:  

1. Podem participar todas as crianças que estiverem na casa. 

2. Prepare uma bacia com água e um pote vazio. 

3. Coloque a bacia com água distante do pote vazio. 

4. Peça para a criança colocar as tampinhas separadas dentro da 

bacia com água. 

5. Com os pegadores a criança pescará uma tampa de cada vez, 

equilibrando-a, até chegar no pote vazio e colocando-a dentro dele. 

6. É interessante marcar um tempo, para realizar a atividade. 

7. No final, cada participante deverá contar, quantas tampinhas, 

conseguiu carregar.  

8. Ganha quem carregar mais tampinhas para o pote. 

                Obs.: não vale pegar as tampinhas que caírem no chão.      

ATIVIDADE:  PESCARIA 



                                                           

 

 

 

 

         

 Nas últimas semanas fizemos diversas atividades com o intuito de estimular 

uma alimentação saudável para nossas crianças. É muito importante que as 

crianças conheçam os alimentos em sua forma original. Muitas vezes 

oferecemos as frutas já picadas ou descascadas, como o mamão, por exemplo, 

e isso impossibilita a identificação da fruta como um todo. A brincadeira  de hoje 

permitirá que a criança  reconheça um alimento e explore seu formato e textura 

utilizando o tato. 

 

Materiais necessários:   

 Um pedaço de tecido para vendar os olhos da criança; 

 Frutas e legumes de diferentes tamanhos e formatos. 

 

Passo a passo:  

 O adulto deverá escolher algumas frutas e legumes de tamanhos e 

formatos diferentes; 

 Em seguida chamará a criança e explicará que irá vendar seus 

olhos para que ela adivinhe qual é a fruta ou o legume apenas utilizando 

as mãos; 

 Se ela apresentar dificuldades para identificar, você poderá ajudá-

la dando dicas como: é doce, é azeda, tem sementes ou caroços, 

podemos comer com ou sem a casca etc., ou ainda, pedir que ela cheire 

o alimento; 

 Será interessante também deixar a criança vendar seus olhos e 

fazer a brincadeira com você. Dessa forma, vocês poderão fazer a 

contagem dos pontos que cada um conseguiu adivinhar. 

 

 

ATIVIDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 



 

 

                                                                              

 

 

                               Autor: Charles Perrault 

 

É comum contarmos histórias para as crianças. A escola desempenha com muita 

satisfação essa tarefa e mesmo distantes, devido a quarentena, não podemos 

abandonar o hábito da leitura. 

 Não será preciso nenhum material para essa atividade, apenas disponibilidade 

para viajar na imaginação. É importante que este momento seja totalmente 

exclusivo para a leitura. Ele pode acontecer a noite antes de dormir, à tarde, se 

tiver o tempo necessário para a leitura e para permitir que a criança se expresse.  

Passo a passo: 

 O responsável escolhe o melhor horário. 

 Pergunte para a criança se ela quer ouvir a história de uma linda menina. 

Segue abaixo a releitura  do clássico “Chapeuzinho Vermelho” escrito 

por Charles Perrault. 

 Após o término da leitura, conversar com a criança se ela gostou da 

história.   

 Lembrar com ela a sequência dos acontecimentos. 

 Faça os seguintes questionamentos: 

1-Conte como foi a parte da história que você mais gostou. 

2-Você gostou do final da história? 

3-Você gostaria de um final diferente? Conte esse outro final. 

4-Incentive a criança contar a história com as palavras dela para você e outras 

pessoas no momento que achar mais oportuno. 

 

**** Se houver mais de uma criança é importante que todas participem da 

conversa.  

    

  “ Chapeuzinho Vermelho”              ( releitura feita pela professora) 

 

              Era uma vez uma floresta muito distante. Nessa floresta morava uma 

linda menina com sua mãe. Seu nome era Chapeuzinho Vermelho. A menina era  

 

CHAPEUZINHO VERMELHO



 

chamada assim porque a mãe dela costurou uma capa com capuz da cor 

vermelha, e a menina a usava sempre. 

    Numa manhã ensolarada sua mãe pediu que ela levasse uma cesta cheinha 
de doces para sua avó que estava um pouco gripada, e que morava em um 
pequeno bosque do outro lado da floresta.  

    A mãe de Chapeuzinho orientou para que a filha fosse pelo caminho mais 
longo, pois pelo caminho mais curto havia o perigo de encontrar o Lobo Mau. 
Antes de sair ela avisou:     

   -Não converse com estranhos Chapeuzinho!  

    A menina fez que sim com a cabeça, pegou a cesta, sua capa vermelha e se 
despediu da mãe cantando alegremente: 

   -Pela estrada afora eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha! 
Ela mora longe, o caminho é deserto e o Lobo Mau passeia aqui por perto. Mas 
à tardinha, com o sol poente, com a mamãezinha dormirei contente! 

    E lá foi a Chapeuzinho cantando feliz da vida e observando as flores lindas 
que estavam nascendo. Era início da primavera e a floresta estava toda enfeitada 
pelas flores. Distraída, não percebeu que havia mudado para o caminho curto, 
aquele que sua mãe havia pedido para ela não ir. 

   De repente, ela ouve uma voz bem pertinho do seu ouvido: 

  -Onde vai Chapeuzinho? Perguntou o lobo. 

    Ela leva um susto enorme e responde: 

  -Vou na casa da minha avó levar esses doces que a mamãe fez- respondeu a 
menina. 

  -Entendi. Porque não leva flores também? Sua avó vai ficar muito contente. 

    Chapeuzinho adorou a ideia e enquanto colhia as flores para formar um 
buquê, o Lobo correu pelo outro lado da floresta e foi para a casa da vovozinha. 

    Chegando lá ele disfarçou a voz fingindo ser a Chapeuzinho, entrou na casa, 
e devorou a coitadinha, depois colocou as roupas, a touca e os óculos dela e  

deitou na cama esperando a menina. 

 Quando Chapeuzinho chegou, estranhou a aparência da avó e ficou perto da 
porta. O Lobo então pediu para ela chegar mais perto. 

  -Para que essas orelhas tão grandes vovó? 

  -É para te ouvir melhor- disse o Lobo disfarçando a voz. 

 -Que olhos enormes vovó!!!! 

 -É para te ver melhor. 

 -Que nariz comprido!!!! 



 -É para te cheirar. 

 -E essa boca tão grande vovozinha? 

 

 -É para te devorar!!!!!! 

    O Lobo pulou da cama e correu para pegar a menina que abriu a porta , saiu 
correndo e gritando pela floresta. 

    Um lenhador, que passava perto dali, escutou os gritos e veio rapidamente ver 
o que era. 

    Quando ele percebeu o que estava acontecendo agrediu o Lobo com o seu 
machado e cortou a cabeça dele fora. Chapeuzinho que estava espiando tudo 
atrás de uma árvore contou para o lenhador que sua avó tinha desaparecido, ao 
olhar para a barriga do Lobo o lenhador adivinhou onde a avó da menina estava. 

    O lenhador abriu cuidadosamente a barriga do Lobo e tirou a avó de lá vivinha 
da silva!!!! 

    Que alegria que a avó e Chapeuzinho sentiram naquele momento!!!! Livres do 
Lobo Mau todos foram felizes para sempre. 

    

 

 

 

 

 

 


